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tVÍo aakrýval vaJi aodpovédaoetL
Dia zásavly Že přechovávaly jttak vianen jako aloděj aáasjete
dnrlntho da Uk vioeo jako
itdyby byla jmeaa vi Tw4
O Urien a neb Oakey Hal- í- Tak
mtUTÍI toka 1S6S Greeley a tehdy
nebyl TUden kaadidátem pr#i-- l

deatstvl
4 4 I

t Ti demokraté j
ře-J-o j) I

dobráci Tvrdl a vil nrtttoatíI

le ilaye byl jeden ttVk líeuft I

krwtirreM kteH kiaaoTali pro do I
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ria Cre aaaaaa

nem a žádal aby svěřeno mu bylo
vrchní velení jinak le odstoupí
Kníže evolit k jeho žádosti

Londýn 9 srpna
Depele a Vidně oznamuje le

velmoci dohodli se ohledně svolá-

ni evropského kongresu ktcrji
má ae sejiti ve Vídni i o zákla-

dech na kterých ee bude vyjedná-va- t

— Porta svolí prý k ná&le%

dujícím požadavkům :

' 1) £rbaki tná ae vrátiti do po-

staveni v jakém bylo před vál-

kou

2) Černá Hora má obdržcti kus
území spolu s přístavem přímoř-

ským

3) Bosna a Ilervegovin mají

být spojeny a tvořiti provincii
pod zvištnl výsadou a maji poží-
vat! samosprávy u značné tuiře
Z Berlina eo oznamuje Že Srb

ako ládalo velmoci o zakročeni
vsak z Bělehradu bo tato zpráva
popírá co nejrozhodněji

Vtdeh 9 er na

daiecnf nlat a lakový pHtHarMi am priť raíal a jdtaý
nejfci nějako podobno ďrzoa lei

kdyl se jiea dokále le Haye v

rok 1873 ani v koaRW nebyl
eb jinak jejwh lei vyvrátí

zakroutí bojně oíima neodvol-- 1

voj- lei nýbrl při4 lek
nou: My pecbeem O Ilayeeovi
ničeho říci byebw jej ©toaaeH'

ť! liška také aécbUla kro- -

znfi byly me kyselé

t Tilden leat proti --m©pli-1
st4 každým pá lím Oa vedl bj
proti lelezmHm takovým pcao-- l

bera jako íáp proti žábám— po--1

bltil je' I

oeprakticný s a jednotlivé ebory
I

za nedostatečné ku potřeni sborft

tureckých jelikož v neachfidnýth

krajinách vojsko Srbské nemohlo

síly své rozvinout! á obmesiti r
musilo na menii nerozhodné bii--

kv Spojené sbory čerhajeva
Ttinins TWWra hnloii ěítAti I

né minS not 75 lií mnifi a bvť

proti ním stála armáda turecká I

25 eb 30 tisíc mOJI eilnějíí
doufáme že v rozhodné- - bitvě v

údolí Moravy která! nepochybně
v krátkosti svedena bude Srbové

dobudou skvělého vítězství

Krvavá košile

Kdykoliv se který republikán
ský list zmfnt o válce kterou m

yer podoiknnl ku udrženi Unie
kdvkoliv noukále se k tomu le
bývali rebelové dosud chovají to

1

samé přesvědčeni iako chovali

před 16 rok v kdykoliv upozorně- -
" " I

no ie Čtenářstvo na vraldv kte--

réž jižní balibozuci páši na obfa--

nech pleti černé ihned pozvedoe I

se křik v táboř© demokratu abv
nemávalo ee vice "krvavou koli--

l aby zapomeň uta byla minu I

lost V životě politickém v li- -

votě národa jsou však momenty
jsou otázky kterél ee zapome- -

I

noatinedAjí StránV V národě

mohou se rSzniti v otázkách celí
nich finančních aneb podobných
a otázky takov£ mohou býti roz-

řešeny jedním neb druhým sp3so- -

bem třeba no vidy ktt prospěchu
ze ě a národa viak rozdíly v

otázkách takových jsou brzy za- -

pomenuty jakmile nasunou po--

měry jiné Ne Uk je 8 otázkami

jel týkají se národa Rebelie jil
státa mfiíe tak málo být zapome-- 1

nuU jako rebelie Spojených stá- -

ta proti Anglicku' Aj ! proě ti

páni kteří Uk rádi napomínají
aby nemávalo so více "krvavou J

kosili" nenapominajl til každého I

roku na 1 července aby nstálo I

so od máváni "krvavé košile" a I

drážděni anglického "býka" Prá- -

Vě tak málo jako sever a hlavně
strana republikánská může za po
menouti že vynaložila všech sil
ku udrženi Um le obětovala

sUttsíce života a uvalila na se ti-- 1

i Časovou otázko jeett Okra-lt- T

sice milionů dolarů dluhfi na z-- 1 minulý podzim tak usilovné bo-thov-

jednoty že strana de- - jjovali Pravíme slíbili khjzc

t Ir

operoval proti Čeladinovi a za

bránil mu dodáni pomoci Aluktar

palovi — Osm tbíc Turku při
stálo v Antivara v© čtvrtek a ubí

rají se k Podgorici -

BOSNA -

1

Londýn 10 srpna
General Dewpotovič nový vrch

ní velitel Bosnanfi oznamujé'Íé
dobyl sedm tureckých srubá
obsadil několik vesnic ná řece

' ' ' °" ' '
' '

Uně
1 ::

'

Londýn 11 srpna
VideKská depele rapopisu Le

8oir" tvrdí le Turci neustávají
od zabíjeni obyvatelstva v Bosně
Vesnice jsou pusty obyvatelstvo
povražděno a sta mrtvol pluje po
řece Uně

RUMUNSKO

Z Berlina se oznamuje ze dne
9 srpna le kníle rumunský na-

chází se v choulostivém postaveni
následkem změny v kabinetě
Strana bojovná nabývá v národě

stále více sily Jest možno žo od

stoupl % trfinu i

Bukarelf 11 srpna
Zástupitelstro povolilo $1000

podpory srbským rodinám které
so na buinarske uzemt utekly
Počet uprchlíka páří so na 20

' "' 'tisíc

BULHARSKO

V Philipopolis ustanoven vlá

dou anglickou konsulárni jedna
tel kterýl má pozorovat! i podá
vati zprávy vládě pak li že Turci
v ukrutnostech proti obyvatelstvu
budou pokračovat

TURKCKO

Iondýn 11 srpna
Z Berlína se oznamuje le ]vorta

jeet volna vyjednávat! o pokoj

kdykoliv velmoci uznají za dobré
zakroriti le viak nesvoli k pří-

měří dokud nebude stát v Běle
hradě — Do Pařile došla zpráva
le zdravotní stav sultána se lepit
a jest skoro úplná jistota že se

zcela pozdraví — Sultán udělil

úplnou amnestii všem BulharSm
v povstání zúčastněným vyjímaje
vůdce

ANGLICKO

Londýn 11 srpna
Ohledně ukrutDoell tureckých

pojednávalo ee opět v parlamen
tu Ne d&ležitější z předložených
listin byla depeie kterouž zašla

Lord Derby anglickému vyslanci
v Cařihradě dne 0 L m a v kte-

réž se praví: Zdá se vládě jejího
veličenstva le dobyti Zajcaru
mSIe vésti k osazeni řás ti územ
srbského protož nařizuji vám

abyste portě sdělil že jest nevy
hnute!ně" zapotřebí aby vojsko
turecké drženo bylo na úedě aby
bezbrané obyvatelstvo bylo uše
třeno a aby vyhnulo se opaková
ni ukrutnostl jaké v Bulharsku
se pálí Upozorněte na to ie by
opakováni takových ukrutností
bylo portě zánubnějSí než ztráta
bitvy Rozhořřenost Evropy by
byla nezkrotitelná a zakročeni ve

smysl uTu řecku nepřátelském by
nevyhnutelně musilo následovat

Londýn 11 srpna
Disraeh byl povýšen za hrabě

te z Beacon' field a Um i přesazen
do sněmovny Lordů ZBstane
na dále předsedou ministerstva
Vůdcovství v dolní sněmtvně pře
vezme Sir S ta flord Xorthcot

Londýn 15 srpna
Parlament byl dnes rozpuštěn

Srbská vilka

Ze spousty telegram 8 o válce
srbské které v minulém týdn
došly vysvitá le Srbové opustili
bez boje Zajřar a le místo to osa
aeno bylo vojskem tureckým
Listy a telegramy Turkfim pří
znivé prohlašují tento pohyb voj
ska srbského za veliký úspěch
Turecka a pověsti ie Srbsko
chce ládati a neb ládalo o přímě
ří se znovu objevují Pověstí ty
zajisté v několika dnech osvědčí
ae býti nepravdivými My soudí
me o tomto pohybu zcela jinak
Nenechá ae myslit le Srbové
kteři vedou boj na život i smrt
pro svoji svobodu i neodvislost
byli by Uk zbabělí po všech těch
skutcích udatnosti které dosud

vykonali a opustili důležitou

pevnost bea boje bez příčiny
Spíše zdá ae nám pravdlpodobno
že Srbsko změnilo válečný avfi

plán Kdežto dříve rozděleno
bylp na vícero sboru musilo ope-

rovali na dlouhé íářé a všude
proti přesile turecké v krajinách
hornatých a nesch&dnýcb stahuje
nyní hlavni své elly k údolí řeky
Moravy kde Ul Turecko hlavn
vé síly Dostaveny má a nepo
chybně aamýšli Srbsko svésti tu
rozhodný boj Bezpochyby sble
dal hlavni vojevUdceSrbský plán
dle níhol 90 dostu} operovalo za

ti E B D H E tc S

strany té ao atátd jilnfch T N- -

joa v nynějlřmi zasedáni Hill
Brown- - Tucker Knott a jmi lle--

nové vynikajíc! v řadě demokrati
to nenlL amar: předsedou kanku
su 7 Křikem "Krvav aosuo o- -

řeho demokraté na poměre! ne--

zrněni aHil octtrai lislT republl- -

kánuké abv předmětu tom

ralíely

Tajný pUn V: '7t

Nasí itcnářovévSauníiers aBut

tler Co buduusa jiuatvati Že

Ipni na }KMÍzsff{Jalo se o tom a

aby stavěna byla úz'otraťová
dráha % Omaha- - skrze Saun der a
Bul tler Polk York a Hamilton
Co na západ Dráha Union Pau-fi- o jí

obávala se konkurence která

oy t novou oranou nawa a Ty
naložil vše možné aby provedeni

úmyslu toho zmařila a nejlepsnu
pomocníkem při tom byl ji sena

ww wa_r ns Pn iiitcLeocit Jeuota
P vycházející stál dráze

U V věrně k ruce a spojenfmu
U8ll dráhy li V a naebo sena

tora podařilo se že zmařen byl

úmysl ten Jak velice uškozeno
11m "jmum onecn oaresu w tnu

nejvíce obyvatelé oněch krajin a

M o i měfto na5e Takovéto je--

doání našeho senátora pobouřilu
arci proti netnu ony okresy po
bouřilo všechny kdui prohlédli a
seznali jak hanebně byli od jiěho

prodáni a není divu Ie v okrevh
těch jev t so odjor proti němu co

ucjzřejměji Jelikol ale tamjšlí
dosáhnout! znovu zvoleni a zá

K'lí oju tedj na zvoleni

většiny ílenu legUlatury jemu jil
Mprodanych a neb prodejných

vymyslil si Ujný plán který ho

dla s pomoci IJ P drahý pros
dít Počínají s pianem tím nyní
vylézali na světlo Aby doHIUi

▼ oněch okresích zvoleni mužJ

IliUhcokovi příznivých hd!ajt
políknouti na voli?e železniční

vějíř ku doufajíce le olnanó otě--

Jokřesfi jim ve své touze p Jmi- -

lení dráhy na vějičku eednou

Hodlají totiž s I i b 1 1 i voluura
oněch okresu le vystavi z Omaha
těmi krajinami dráhu thtí a l i--

b i t i provedeni toho proti řinu

neboť na splněni ani nepoiuf ileji
A proč by také pomýšleli na U- -

věnl ř Proč chtěla by dráhu tu
sUvěti JolecnoBt V P ? Či by
snad cbteU sama lé děUti kon- -
kurenci T Proi chtěla by nyní
stavětí dráhu kteréž minulý od

zim odporovala ? Tyto otázky
I nenechají zodpovídat a jMu ď%- -

kazem že to společnost U 1

spolu s llitcbcockem nrmiiti do
1

opravdy Však ani epolečuoot

so j poskytne tolik a tolik pod
pory a kdy! voliči bidoq hlas
vat rao iisTt lili za člzxt uai- -

slatcbt Tato potaedueji vý
minka není arci tni zřejmá ani

pfcetntiá o provedeni výminky
té maji ae postará ti mitní poli- - j

tikáři A kdyl by dotáhli svého
cíle kdyl by pan Lliwbceck do-

sáhl evé většiny v !egtlatuře ne

slvšeii bv Vic obfand oněch O--
křesu ničeho o dráze Že ae v U
kových kličkách pánové od U P

vyznají dokázali roku minutého

kdyl jednalo se o stavbu dráhy
Nabídli dráhu A k 2i le bu le

stavět Lincoln do ťremont Od

bývaly se volby odhlasovala a

dráze podpora a dráha přede ncal
nebude vysUvena Proi ? U P

spoleřnoat dosáhla svého dle
zmařila úmysl vUvěli dráhu a
Omaba zmařila jisto kenkurea- -

pomáhal ilitchcock dráze U P
I loni prodal Ilitchcock volič
lečnosti té leto ebo dráha po
máhati Ilitchcockovi k zvoleni
letos chce společnost prodali ve
liče pana senátor Doufáme le
voličové prohlédnou a seznají ie

I maji letoa býti opět nástrojem s

j natora našeho a epolečnoati U P
I }e mají sami sobi ikoditi a 1 ne
I
prop&jčí sluchu opětným marný

1 slibOra po sklamání kterého a
I
jim minulý podzim doaUlo

PcMUcká drciristL

t HPresidet Grant nezamlčuj
nikterak příčiny prof jeat ma to
"buřt budeli zvolen Tilden aneb

llayes" píše III SUaU zeitung
Některým z naších toekých listí

I Ííbllo"e malovat svým čtená
W Grnt loThl o zvoleni

JM P"Ji kdu mk P™ ?

1 t JPimbllek neodvwlých G

ley psal v roku v otevře
ném iieti Tildenovi i Vy byl jíte
crpoli trpný 6čtr:Y v ofcrov- -

jakých podvodech (volebních) v

j minulém listopad nejen ie jat
k tocaa mlíel vy j:i i podvody

Rocrmc V

Politické zprávy

! čtyřicátý ítvrt kongres
koncil svoje zasedáni v úterý dno

15 t nu

li Minulý týdea mařil kongres
řaa nejvíce pvlitkkýroi řečmi kte-

rých by nechalo dobře ve t

zapasu poulili Hanba!

UW větve kongresu se posl
é--se

shodly na viei-- předlohách

rozpočtu a kongree m nyní ▼ bra-

ku olrtíl

NejnoTÍjSi ukiska derookras

tiké juřÍToitt návrh podá

ný v domi aántupcfi aby vyplatil
M) Btriloi dveřf doma riwtofK 5

Fitahugb kterýž a hanbou tro
pujtěn byl 1 dubna plat al do 1

srpna

1) Jak jtme předpovídali ohled-

ne oando aikona nimi odvolává
xákon o navrácení se ka tvrdé

měně v roka 1%79 tak e i stalo

Výtor nvnáta pro táleiitoeti
finaníní odloiil uvalováni zákona
toho al k proMnci

!j V fvii kterou držel táatupee
lwrvno minulý týden t kon-jrcn- u

tvrdil Je v pádu demokra-

tického v(t£tvi v listopadu

předloleny budou kongresu pola
lávky rebela ta Ikody válkou

utrj iié ju hl suma se mfile po£f-ta- ti

na nejraénS 500 míl ion 3

{] V senátu proiei aákon usta-

novující roadětent territorie I)a-ko- ta

i jehol severní fásti tni m

utvořiti territorie Pembina Xe
vidíme jotřebu takového děleni a
aákon ten bezpochyby přijmat
jen proto aby poskytnuto bylo
několik točných rnfst hladovým
ůřalolovcfim Nil senátor Hitch-eo- k

hlavně m přičinil o přijmutí
aákona toho Stará se bezpochy-
by o své vlastní zaopatřeni al mu
IbSta jeho dojde

) Senát v minulem Lfdnu od

volal tikon nfml rruíena byla
frankovnl privilej— (právo aby
členové kongresu mohli bezplat-
ně xasílati poitou kamkoliv co by
chtěli) Není pochyby le i dSm

xástupc & přijme odvoláni aákona
toho Toto jednání kongresu ra-jit- é

vibuli nevoli po celé aera i

Nebylo privileje která 2 by býva-
la tak zneolivána jako privilej
frankovnl a pouze oro zneullvá
nl vedlo před několika roky ku

viraně 2doti aby priviie ta
byla zrušena Odvoláni aákona
toho vyvolá bezpochyby znovu
nevoli o zemi V senátu
hlasovalo pro odvoláni 15 repu-
blikána a 15 dcnvjkrata

II Často se tvrdí se etraey de
-- I ___Yluiviniu Tetvere zpraiy o

hrSzácb nimi] jiiní baltbozucí
snall se řrrnochy adrleti od vy- -

koravábi práva volebního jaon
pouhé eroýllénky vynalezené k
účelům volebním Svědectví kte--
rél podáno bylo před konjrresním
výborem vyietřujicim nepokoj
r Miasiasippi potvrzuje ařívějll
zprávy A le í sami vynikající
demokraté uznávají pravdu toho

dokazuje návrh kterýl podán byl
▼ minaUm 'ýdnu od Lord a ▼ zá

etupitelstvu V návrhu tom pra-
ví se le patnáctý dodatek ústavy
předpisuje rovného práva hlaso-

vacího bez rozdílu pleti a jeli
kol přichází zprávy le ae dodat
ku toho nešetří tedy požádaje
aby veekeré pokusy učiněné
zabráněni vykonáváni toho prá-
va trestány byly Jiini demokra-
té překáželi víerri možnými pro
středky přijmutí zákona toho
zdržovali po dvi hodiny jednáni
"Pro hlasovati nechtěli a proU'

obávali jelikož takovým hla
sováním hlasovali by nepřímo
proti dodatku uauvnlma a vysta
vili ae přímo výčitkám Vlak vše-tk- o

jejich zdržováni nebylo 'nic
plátno a návrh Lord a byl při
tnut

Evropkí Telesrtny

Válka rhíá

Londýn 8 arpna
Zvláltnl depeío "SUndardu'

datovaná dne 6 v Paracině ztvr-zuj- e

obazeni Za jearu tureckým
vojskem Turci kteří bojovali a

Kraguievace poatupovali dolu
údolím Timoku tlačíce Srby před
sebou Dobyli výlio jižné od

Zajlara a opanovali Uk mláto i

pr&sroyk o VraUnico Srbové
vidouc le ae t Zajíaru neudrží
opustili město Cesty Ke Zajcaro
Kraguievaoa a Alsxinace k Para-lín- u

jeoa plny Srba kteří1 a že-

nami i dítka mi i v!im jmtním utí-

kají se do středa země v ttracba
před očekávanými okrutnoctroi

tureckými

Černajev opevni! prSamyky a

Elisury Krajina tu jet hornatá
a pohyby váleřné obtížní Nyní
epotívá naděje v íl operaci
černajeva kterýl má při aobé já-

dro armády — Paauj powUt JU

Černajev ae nepohodnul a

abtrk aertk a e nw ř4--

mti

Frwký pavilíjm bak}

km] vřjfea pricl v Fraa- -

Icoatk

r V řWcklw 4di!et j
ty adfc#4 krajkami v

doíarl i kray jkhl 4M

ilar a yarM Tvt

yard] v jžadaj prie klik ikl
Těl jeet la vji timvm pwr

letí VelJ# krajkový látek
za llTW) kapMÍ Utk aa 31 i
dolajrl

Mezi avUitsowtami aa!ástll
v vtaě v c--4 li#l dákéa
moMAikot ý l ataveaý a

lý h IiH kame Praví a le
aaleaea bjl v Kartkaa a iW- -

a dUI ií ebrá airt i aa--

byl Wkyai ÍXaal

V ravaiakěea --UéHii vt44ú

ía %t± ni± a tliv- -

W i bKtva: cakrwvv tít-a- a li
Um% a 3 p
v1

kUJss- - mAkm i ž i
veaý a klry tkWWiaika a a4s-- bt

i a aaswhé ja4 fře--

podtvaé přwiasiiy
V e4 jě'l pf%Mi:l tát! vy

aákrlaik d aAtový v

tík dl miawaMr 1W jk- -
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nich poslanců v kongresu kdei neslibuje eUvěti dráhu bez
se jeden s nich nedávno minky Jeji výmirkou je: Spo%

tvrdit le pakli nedomobou soví lecnot bude stavět dráha kdyl

Gen Černajev docílil epojeni a

gen iiorvatovicem v otěry a za-ujm- ul

obrané postaveni o Banja
Gen Antií aetkal so a Dervii pan
lou a Sjenice a po třídenním boji
byli Turci poraženi — Ministr
RistiS připravnje velmocím notu
v níž povede stížnost proti ukruť
nostem kteréž Turci v boji pá£i
Zoba vojí mrtvoly i raněné a pálí
naí přijdou Za tím účelem nosi
sebou tiude petrolej

Londýn 10 arpna
Gen Čvlakantiř který a gener

Antičera porazu Dervii pasu u

Sjenice ustupuje od místa tohoto

Černajev postupuje směrem k

Banja — Z Cařihradu se oznamu

je že gen HorvatoviS udržuje
evé postavení u prSsroyku u Ban

ja a očekává posily

Londýn 11 srpna
Bělehradský dopisovatel tele

grafuje : Abkul Kenm pasa po

tupuje západně od Kragu3evace
a srbkv gen Horvatovic ustou

pil al k Jankovu a Klisura Ve
středu bojováno q Jankova a do- -

1 boj trvá Dobydou-- h Turci

Jankova nebudou mít Žádných

překážek alk Banja
Armádě jilni se daři zle

ustoupila od Javoru do vniř —

Veškerá možná děla připravuji ee
ku opevněni Bělehradu
Gen Antií ustoupil k Granici

což musí mít v zápětí dallt utou
pení jelikol jest obklíčeno hora
mi kteréž by poskytly Turkfim

výte€né ůtocné poelaveni

"Standardu" ae telegrafuje
Bělehradu že Čern ajev&v pokus
dobyti NiSe se nezdařit Výliny
z kterých chtil Nis bombardo vas
ti osazeny b' ly znovu Turky —

Srbové zamýšlí podniknouti boj
a Alexinzce — Berlínský dopiso-
vatel "SUadardu" ae dovídá Že

císařové rakouský a ruský usneeli
se v Zákupech le kdyl bude uza-

vřen mír porta míle požádati od
Srbska záruku le vícekrát mír

neporuší viak nemá být Turecku
dovoleno obaaditi k erékoliv
místo

Taktéi se tvrdí le velmoci n
dovolí aby knile Milan byl aeaa
zen — Pařílký lit Nationale

praví le Srbové maji 60000 m-
ail bojovných shromážděno o Ale--x

inace a Deligradu

Bělehrad 12 srpna
Kníže Milan přijel s Deligradu

Turci snažili se v čtvrtek prora-
zili akrze řady srbské a Javoru

byli viak úplně odraženi a velí
kými ztrátami — Ranko AlimplC
drlt své útočné postaveni na Dři-

ně — Černajev jeat dobře opev-
něn u Banja kdel očekává se v
krátkosti bitva — Plukovník
Becker má osazeny hory mezi
údolími limoku a Moravy — Lei-jani- n

zaujmu! postaveni bl le
Brestovace — Vrchní velitel erb-ak-é

armády zamýlll neopoultěti
údolí Moravy dokud by se tu
rozhodná bitva nesvedla — Dnes
odebrala se aetnina dobrovolníků
nesouc! jtneno kněžny Natálie
na bojiití Gen Zach utrpěl ne-

bezpečné poraněni a bude se mu

set podrobili operaci

čbrnX iiora
Videí 9 srpna

Muktar pala má nedostatek spl-l- e

a vojsko dostává jen poloviční
porce stravy

Londýn 10 srpna
Zvláltnl depeše "News" ozna-

muje ie Černohorci ustoupili od
Bílka cist k Podgoríci a část k
Bongli (?)

Londýn 11 srpna
Z Dubrovníka přichází zpráva

la Čeladin pala přibyl s posilou
do Nevesině Očekávají se dalit
poaily Skadru s Mahmet pa
lou kteýž převezme vrchní vele-
ní - :

Dubrovnlk 12 srpna
Kníže Černohorský odložil po-

chod avCj k Ejenici kdei se měl

pojit Crby za tím účelem aby

deli někdo spolaoat lelezaisoa
I

OI3S4 000 aatoil rak v řel d I

roókratkké tkkety rftnymao- -
holi by mail ukradaovti aby a

doaUl do vězeni

l Iowtké lwpy vedl kde

který neodvtelý na výckodi
prohlásil pro Tildena však o vy

nikajících demokratech kteří b- -

dn hlasovat! pro Ilaye evi
ničeho

J "fit Am44rirtifm St laje
na ty alé republikánské listy 1

otiskejl některá tvrze I a Til-J- e

novi výrho!lrk Ktl Mjr

le východní !ity by mIy ro o

TiMenovi vědět Pakli ao
Z jVbo domov o stém aei-- le
olku ! ee máme tbsvWět ? Arro- -

fuut odkud pak ©tfkj AVhs
Aw1 Hnad ne a !itl západelch
t ktliMraitkp-l-

k asexkrkfťli a
neb dokone a Astatskýrt i Al--

stráUkých

X "Ilrick r meroy jeden a

nejzořivljíkh demokrati a vyda
I

vatel lt "Demokrat" tvrdl 1 I

opraveTitdea stála kCfi
St Iaieaá !200m Molaá le
vi o lem mluví

% Albanv Jnrtl pí o eml- -

ném výIdk volby preídeuké
ve stála New Yerk aáaledavaě :

V rok 1§72 vrleaoprogav Dze
445N)! hl-uk-

i v rokn 1571 pro
W' a a ua a

gnv iiiiee tinMirn t4r
S00OO mini ael pru DiX V

roa bytí IiNrrmlove prou
Duovi a v l$lt pra Tilda
t joa viak pro llayeea a Wk

lra a většina téekw ít tak
jt-tě- Tiidea neasSl nikdy
vte ooarzeu io~xi aia v

tomto stát

X Ti Idea jel obžalován 1 při
vlastnil ai atattafe dolar nál
lících dráae- - Sl Loia Terre i

Haate Člověk poctivý by aevy -
1

bvbal aosd vlak Ttt4e ta- 1

li! všech advokáukýth kaitlby
disáhl prodioale&í b odloJeat
sced a Opravě {

Válka s ItsiUaf

Od armády gen Terry ozaa

maje dne srpna 1 áeet etaa

p3 hoty od 22 prapor dily jkj
die 2 a 6 aetaia od 5 dae 3 srp
Na 8 srpna arčeao vytrhaU do

buje proti lediáaSaa

President zaslal koagw po--

anlstvl a dopy oadrleaé 4
Lkát Rtt-- Saertdaaa a fraerala
Kheraaaaa v akki tito ládajt aby
roztaaoiea byl počet jlady o 00

mlá aneb aby povoláno byl tie

zbraní dobrovolníkl Ptr

aideat vwevém pewalstvt dporo- -

H : komgrmm roasaoleÍ wyska
pravidelného
„ Bylobd při počálk této vál- -

ky saiiaa prvédčriaa 1 by bj-!-o

lép poatavtti vělli (! vojáka
do pole aby Iadiáaé přesilo by-

li poražen i Dobrovolaikt by

tylo' natealo bojnoat a aajd i

nyaf bd h třeba

' K Bozemaa UoaUaa tm easjf
maje do 13 rpa Někltk
SioaX Indiáni přibylo do tábora
Crow a oaaamajf la Croek aall

Telkoa bitva ladiáay a 1 je
skoro úplní potřel
'Taktéi o armád! Terry "ho m

ozaamoje a laraeaie 1 selka!
se Indiány Po!edaíjU porav
leat byli a velkou atrálou a St-tttt- g

Balt byl poraní au Obé ťj to

správy poekáaejí o4 laděni a

při známá ladiáeeká lliareati jVaws

netpoleblivé T vfck adA

jtc 1 bJ jedaa iS drvil
ařarLla ot) cXlf laday
potil kterii fliaivi pro o
sko íířadta -

" ""i IT" ""7w—— i

tězatvl bty svými' může rást
dovát druhá revoluce to dokaž

valy četné prapory rebeliké kle
ré na 4 čeivence v stoletý den

zrození republiky ▼ mnoha nsís--

tec h na jihu vlály to konečně do

kazuje netěsnost jako poměrně

státy tůni levnv kb stoieie ias
mátce prohlášeni neodvislosti stá
ta A pobledneme li na kteryko- -
i r _ c T x i t —Ji Ji I
ii v vypočet moauu vyoieuKu i

presidentské volby co tu shledá - 1

me ? Některé ze severních státfi i

řáděny jsou rozhodně mezi suty
I

republikánské větií dí! mezi ne!
rozhodné vlak 127 volebních bia I

eS s jihu počítáno yždy a všude I

nerozlučně pro kandidáty demo I

kratičké Pravíme pro kandidá- 1

ty demokratické ne pro Tildona

a Ilendric-ks- e neboť tyto hlasy
počítány pro stranu demokraties
kou dříve nei Tilden a llendricks
navrieni byli a byly by vrženy a a jest spokojena llozdU mezi

pro kohokoliv jehož by strana minulým podzimem a tímto
za kandidáU vy vým plánem jest tento : Loni

Uvila Není toto okolnost vý- -

znamná I "Všechny jiinf státy r
Všichni ti kdoi před dvanácti

roky vynaložili jmění a iivotfl

svých na zničeni jednoty vJichni
budou hlasovali pro Tildena a
ileodriekse či nemá Uto okoK

nost pražádného významu ? Ci

m&ieme eméle svěřili nyní vláda
▼ ruoe vlastizrádců J Pravíme
rozhodné ne ! Ti kdoi zamýšleli

před dobou poměrně krátkou zni -

čiti via c svoji" nezaelabjlr aby
svěřena jim byla vláda vlasti te
Avšak namítá se vždyť nejedná
ee o dosazeni do úřadA rebel &

vždyť Tilden nebyl rebel Prav
da : Tilden nestál v řadách rebe
1S on pouze nimi syropatisoval
on pouze za zády vojínu našich

jim pomáhal a uzavřeními jako v
IrAnvAfiAl u?KiwtfitrZ hA ftílil V Ji V

kdyl bude zvolen komu bude
mI ií„-- HSIrMtí
iC ? Vl I dví llinV wo

lebních biasB jichl ktt svoleni aa-

potřebí má má aajižUno jibu
méné nei jedna třetina potlzbeja
pouze se eeverw í Koma tedy ba- -

de za své zvolení zavázán ? A či

nezaujímali ode dávna místa vfid
ca ▼ řadách 4epTokrat& Čltaové


